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Regulačné čerpadlo A1VO
Ekonomická alternatíva konštantných čerpadiel teraz aj pre stroje nižšej výkonovej kategórie.

Mobilné stroje vyššej výkono-
vej kategórie majú prevažne 
axiálne piestové čerpadlá, kde 

sa dodáva len taký výkon, aký spotrebič 
aktuálne požaduje. Stroje nižšej výkono-
vej kategórie disponujú tradičným ener-
geticky intenzívnym systémom pre otvo-
rené okruhy, využívajúcim konštantné 
čerpadlá. 
 Rexroth vyvinul axiálne piestové 
čerpadlá regulačné A1VO pre nižšiu vý-
konovú kategóriu. Je prvým výrobcom 
ponúkajúcim cenovo efektívnu alterna-
tívu konštantných čerpadiel, umožňujú-
cu ekonomickú zmenu na LS systém. Pri 
traktoroch s výkonom do 75 kW a vyso-
kozdvižných vozíkoch do 4 ton dochádza 
k výraznej redukcii spotreby pohonných 
hmôt.
 Geometrický objem čerpadla je 35 
ccm na otáčku, max. pracovný tlak 280 
barov a max. otáčky 3 000 za minútu. 
Upevňovacia príruba SAE-B umožňuje 
jednoduchú zámenu za konštantné zubo-
vé čerpadlá a priechodzí hriadeľ s uni-
verzálnou pripojovacou prírubou umož-

ňuje viacnásobné prevedenie. Regulátor 
je integrovaný do ventilovej dosky čer-
padla a je vo vyhotovení DR pre tlakovú 

reguláciu, DRS pre tlakovú a prietokovú 
reguláciu, D3/D4 pre tlakovú reguláciu 
s možnosťou priebežnej zmeny nastave-
nia hodnoty tlaku elektrickým riadiacim 
prúdom.
 Kalkulácie založené na 75 kW spa-
ľovacom motore bežne používanom 
v traktoroch a na základe všeobecného 
záťažového cyklu indikujú úsporu spot-
reby medzi 10 a 15 % na prevádzkovú 
hodinu v zmiešanom pracovnom režime. 
Pri predpokladanej životnosti 6 000 ho-
dín pre traktor je úspora paliva do 10 000 
litrov. V závislosti od záťažového cyk-
lu môže byť podobná úspora dosiahnutá 
pri mnohých ďalších aplikáciách vrátane 
malých vysokozdvižných vozíkov alebo 
v chladiacich okruhoch autobusov. Účin-
nosť nového čerpadla A1VO je takmer  
90 %. Jeho životnosť je porovnateľná 
s čerpadlami A10VO a A10VNO použí-
vanými vo veľkých traktoroch.
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